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ABERTURA DA ATA

Aos sete dias do mês de abril de 2022, pelas 10 horas, deu-se início à reunião da RIBLT,
realizada em modo misto, parte dos intervenientes presencialmente na Biblioteca
Municipal de Coruche, outra parte em videoconferência (Teams), enquadrada na
seguinte Ordem de Trabalhos:
1 - BiblioTICs
- Formação Happy Code.
- Testemunhos de ações de formação nas bibliotecas da rede.
2 - PressReader
- Ponto de situação.
3 - Catálogo Online
- Ponto de situação.
4 - Atividades RIBLT 2022
- Dia Mundial do Livro.
- FACIL.
5 - Marcação da próxima reunião e convites a realizar a entidades externas.

A marcar o início da reunião, antes da ordem de trabalhos, a Sr.ª Vereadora da Cultura
da Câmara Municipal de Coruche, Susana Gaspar Ribeiro da Cruz, tomou a palavra,
agradecendo a presença das Bibliotecas que integram a RIBLT no município de Coruche,
presencialmente na Biblioteca Municipal e por videoconferência. Referiu a importância
da recente remodelação da Biblioteca Municipal, que este ano comemora o seu 60ª
aniversário. A entrada de novos funcionários, a renovação dos recursos materiais, tem
vindo a possibilitar a dinamização de um conjunto mais alargado de atividades. Desejou
a todos um bom trabalho, reforçando a importância do trabalho em rede, da partilha de
recursos entre todos os intervenientes.
Sandra Dias, Diretora de Serviços de Bibliotecas da DGLAB, agradeceu a presença da
Sr.ª Vereadora, desejou um bom trabalho à renovada equipa da Biblioteca de Coruche,
que recentemente entrou para a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas.
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No momento seguinte, João Rocha deu os parabéns a Joanna Whitfield, agradecendo o
extraordinário trabalho desenvolvido no âmbito 15ª edição do Concurso Nacional de
Leitura, envolvendo a equipa da Biblioteca Municipal, a Rede de Bibliotecas de
Azambuja e o Município. Foi uma manhã muito agradável, com muitos livros e muita
leitura. Será o Município de Almeirim, Biblioteca Municipal, no próximo ano, a organizar
o 16º Concurso Nacional de Leitura.

1 - BiblioTICs;
Neste primeiro ponto da ordem de trabalhos, Sandra Dias informou-nos do ponto de
situação relativamente à contratação da empresa que nos irá ministrar a segunda fase
da formação prevista no projeto BiblioTICs. Até ao momento a empresa associada à
Happy Code foi a única que colocou questões para a apresentação de uma proposta e
se tudo correr bem será esta empresa que irá trabalhar connosco. Adiantou ainda que
está a decorrer a auscultação do mercado, havendo outras empresas envolvidas e que
nove de abril, será o prazo limite para a apresentação de propostas. Se tudo decorrer
dentro da normalidade, nas duas semanas seguintes as mesmas serão avaliadas, tão
brevemente quando possível, dar-se-á início à formação, que já está em atraso em
relação ao previsto.
João Rocha fez o ponto de situação relativamente às ações de formação ministradas em
Almeirim. Algumas delas com reduzida procura, outras a atingir o limite das inscrições,
como é o caso da modulação 3D. Há que continuar a insistir, há que procurar outros
métodos de chegar às pessoas. As férias escolares são uma oportunidade de captar
interessados. O projeto está previsto formalmente até 2023, mas irá continuar para
além desta data, pelo que teremos de continuar a trabalhar e a melhorar.
Sandra Dias sugeriu uma avaliação em contínuo, para termos a perceção do que se está
a passar. Se os horários das sessões se coadunam com a vida das pessoas, pós laboral
(ou não), observar as faixas etárias, as pausas letivas (jovens ou adultos). Se é compatível
com os horários das Bibliotecas e com os recursos humanos disponíveis. Avaliação
temporal do que está a ser feito, de que forma se pode melhorar, o levantamento
conjunto das sessões na RIBLT será muito importante para aferir o que está a correr bem
ou o que está a correr mal nos municípios.
3

David Ferreira informou que a formação modulação em 3D está decorrer bem, que têm
desenvolvido a atividade com as escolas no Município de Rio Maior, as turmas têm
usufruído da formação e que a divulgação feita por esses alunos tem-se refletido na
presença de mais interessados aos sábados. A Biblioteca de Rio Maior marcou presença
nas “Tasquinhas de Rio Maior”, os drones e outros artefactos BiblioTICs chamaram a
atenção no stand. Foi um bom momento para divulgar este e outros projetos e serviços
da Biblioteca.
Marta Marques informou que a Biblioteca de Salvaterra de Magos tem feito ações de
formação em Realidade Virtual e Aumentada e modulação 3D, junto das escolas e da
comunidade em geral. Além da divulgação habitual junto da comunidade, têm utilizado
como canal de comunicação privilegiado de divulgação as Bibliotecas Escolares,
envolvendo as professoras bibliotecárias. Têm tido um elevado número de participantes
o que tem sido importante para o projeto. A comunidade em geral tem-se mostrado
interessada nos conteúdos ministrados ou a ministrar, o que tem agradado a Marta
Marques e restante equipa.
Rui Gaspar informou que a situação por Alpiarça é semelhante, houve maior interesse
na modulação 3D, preenchendo todas as vagas disponíveis, talvez porque nesta
formação entram outros artefactos, não se ficar pelos ecrãs, pela teoria. Que nas férias
da Páscoa se iriam desenvolver diversas ações de formação BiblioTIcS, envolvendo
grupos de crianças de programas ocupacionais do município (CAF). Informou ainda que
de facto o horário de funcionamento da Biblioteca é limitador quando toca ao público
adulto, mas os recursos humanos são escassos para o alterar. Referiu que com a segunda
fase da nossa formação, com os Drones, Youtubers, APPs, etc., prevê-se um maior
interesse do público, pois haverá uma maior componente prática. A utilização de uma
lista de inscritos, iniciando-se a formação quando se atingir o número de suficiente
formandos, tem-se revelado uma boa estratégia, adaptando-se os timings às
necessidades dos utilizadores. Por último, enalteceu o trabalho desenvolvido pelos
colegas da Biblioteca de Coruche aquando da apresentação do seu trabalho de
animação da leitura em Alpiarça, inovando, envolvendo os recursos BiblioTicS (drones)
no ato de contar um conto às crianças.
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Norberto Esperança informou que as ações de formação/atividades à volta da Realidade
Aumentada têm decorrido muito bem, envolvendo as crianças e as famílias, superando
até as expetativas. Com as restantes, têm sentido mais dificuldades na captação de
interessados, caso da iniciação à internet ou a elaboração do currículo. A localização da
Biblioteca de Coruche não favorece essa circunstância, está um pouco afastada da
comunidade escolar, funcionando melhor com as visitas previamente marcadas. Temse de ir caminhando, sensibilizando a comunidade, este é um projeto de continuidade
que tem de se ir adaptando.
Sandra Ferreira referiu que em Benavente o apoio aos utilizadores das literacias digitais,
na generalidade (apoio no IRS, currículo, etc.) é feito de forma continuada há muito
tempo na Biblioteca Municipal, dispensando por isso inscrição prévia numa formação
BiblioTICs. Existe um funcionário que criou empatia com a comunidade facilitando a
prestação deste serviço. No que toca às novas áreas do BiblioTICs, aí sim, a Biblioteca
vai lançar em breve inscrições para drones, Realidade Virtual, etc., fazendo a divulgação
habitual, criando eventos no Facebook, cartazes, etc.
Sandra Dias interveio, evidenciando as diferenças entre uma ajuda pontual aos
utilizadores e uma ação de formação à volta das literacias digitais, em que irá capacitar
de forma diferente os formandos, conferindo-lhes mais autonomia em futuras
utilizações dos recursos de informação disponíveis, tornando-os menos dependentes
dos funcionários. Chegar a informação aos potenciais interessados nas ações de
formação nem sempre é fácil, teremos pela frente um caminho longo, requer uma
avaliação continuada, se a divulgação está a chegar corretamente aos seus
destinatários. Não esmorecer, tentar perceber os porquês, seguir em frente.
Marta Marques referiu que a divulgação direta, através de e-mail (maillist), tem
funcionado muito bem no que toca à divulgação das atividades da Biblioteca de
Salvaterra.
Joanna Whitfield informou-nos que as ações de formação têm decorrido bem, na
generalidade, na Biblioteca de Azambuja. As mesmas têm-se focado mais nas crianças e
famílias, mas irão experimentar-se noutras faixas etárias brevemente. Tal com a colega
Sandra, os funcionários prestam apoio regular aos utilizadores no preenchimento de IRS
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etc., pelo que a captação de público para as ações de formação nestas áreas será
previsivelmente mais difícil.
Dora César, à semelhança de outras Bibliotecas, voltou a referir a existência do serviço
de apoio regular aos utilizadores da Biblioteca Municipal da Chamusca no que toca ao
preenchimento do IRS, elaboração do currículo, etc. e também a existência do GIP
(Gabinete de Inserção Profissional) que oferece este tipo de apoio. Estes factos acabam
por afastar os possíveis interessados de formação nessas áreas do projeto BiblioTICs.
Além disso, iria duplicar esforços. No que toca ao BiblioTICs para jovens está decorrer
muitíssimo bem, a adesão tem sido muito boa. As crianças inseridas nas CAFs têm
participado. Dentro em breve irão levar o projeto BiblioTIcs às Universidades Séniores e
à Biblioteca Itinerante.
Margarida Trincão, informou que decorreu uma ação de formação no mês de abril na
Biblioteca da Golegã. Tentou a divulgação através da Biblioteca Escolar, mas sem
sucesso. Terão de encontrar alternativas. Nas férias da Páscoa pretendem dar formação
em Realidade Aumentada e em modulação 3D, isto para um público garantido, que
serão as crianças que frequentam os programas ocupacionais do município.
Anabela Garrido informou-nos que o projeto arrancará na segunda semana de abril na
Biblioteca do Cartaxo. Houve atrasos na remodelação da sala dedicada ao BiblioTICs.
Que irão estar com crianças e jovens desenvolvendo atividades com Realidade
Aumentada, modulação 3D. Vão continuar a divulgar o projeto, tentar realizar as ações
de formação apesar das dificuldades a nível do espaço físico.
João Rocha solicitou aos colegas que colocassem na nossa “Drive” os cartazes de
divulgação e preenchessem a tabela Excel disponível também na nossa “Drive”, para o
registo das ações de formação de modo a facilitar a nossa perceção dos serviços
prestados à comunidade no âmbito do BiblioTICs.
Rosa Domingues questionou-nos sobre os Guiões que utilizamos para apoio às ações de
formação, se estão elaborados e partilhados. João Rocha respondeu afirmativamente,
que está a correr muito bem, a par dos Guiões de Formação estão também disponíveis
os Planos e os PowerPoint. Rosa Domingues sugeriu que nos colocássemos esses
conteúdos no Repositório da página da RNBP e também no Flickr. Nós somos das poucas
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Redes que têm página web própria e podemos aproveitar esse potencial. Sobre a
divulgação das atividades, tanto Rosa Domingues como Sandra Dias, pela consulta do
nosso portal e Facebook, perceberam poderia ser melhorada. Rui Gaspar exortou os
colegas, uma vez mais, a preencherem a nossa agenda, é um processo rápido e uma
grande ajuda na divulgação das nossas atividades. Por exemplo, no BiblioTICs, quem a
consulta ficaria a perceber de imediato onde irá decorrer determinada ação de
formação. Rosa Domingues frisou a questão da página do Facebook, que atualizada,
qualificando os conteúdos disponíveis, seria um elemento facilitador da divulgação das
atividades, por exemplo na página da RNBP.
3 - Catálogo Online
João Rocha questionou Sandra Dias sobre o ponto de situação do Catálogos OnLine, da
intenção da DGLAB levar por diante um projeto nacional neste âmbito, financiado pelo
PRR (Plano de Recuperação e Resiliência). Sandra Dias informou que essa vontade
subsiste por parte da DGLAB, especialmente nas Redes onde existe a possibilidade de
implementar, ou está implementado um agregador de catálogos e também onde exista
empréstimo inter-bibliotecas. A par da plataforma para e-books, a Direção da DGLAB
está a acompanhar os processos no âmbito do PRR. Das possibilidades de financiamento
a nível da estrutura de software, hardware e agregador de catálogos, foi feita uma
proposta para a Estrutura de Missão do PRR. Falta o ok desta Estrutura, só depois
poderão avançar. Que as Redes se preparem para projetos neste âmbito, que façam
esse trabalho de levantamento. Espera-se um sinal positivo para as Redes e para as
Bibliotecas que as integram, o financiamento será de 100%.
Rui Gaspar informou que a RIBLT já efetuou o levantamento nas diversas vertentes que
consideramos pertinentes num para a implementação do nosso catálogo coletivo. Que
temos na nossa posse propostas financeiras (orçamentos) para a sua implementação.
Falta-nos o financiamento, seria ótimo que ele surgisse através do PRR, seja via DGLAB
seja via CIMLT. Rui Gaspar considerou esse projeto muito importante para as Bibliotecas
a nível nacional, um velho sonho que se iniciou em 2006 com a “Rede do
Conhecimento”.
Clara Lopes informou-nos que reenviou as propostas às empresas que estão aptas a
apresentar propostas, de forma a obtermos orçamentos atualizados.
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Sandra Dias teve de se ausentar da reunião, dando antes os parabéns a Joanna Whitfield
pelo excelente trabalho desenvolvido no 16º CNL, que decorreu muito bem. Desejou a
todos a continuação de um bom trabalho.
2 - PressReader
Sobre o PressReader Clara Lopes informou do processo de adjudicação continua
estando em falta o envio de documentação por parte de alguns municípios. Rui Gaspar
procurou esclarecer algumas questões técnicas relativamente ao (futuro) acesso aos
periódicos através dos nossos SGDs, Prisma e BiblioNet.
Clara Lopes teve de se ausentar, desejando-nos a todos a continuação de um bom
trabalho.
4 - Atividades RIBLT 2022
João Rocha agradeceu à Biblioteca de Benavente o vídeo produzido para o Dia
Internacional da Livro Infantil, que estava muito bom. Foi partilhado e visto por muita
gente.
Sobre o vídeo a produzir para o Dia Mundial do Livro, dia 23 de abril, João Rocha
disponibilizou na “Drive” uma folha Excel para que cada uma das Biblioteca colocasse o
livro que irá sugerir, a fim de evitar a repetição de títulos. Intenção de Dora César, que
irá produzir o vídeo, seria fazer algo diferente, mais à base da imagem, partindo da
imagem de capa ou do próprio livro. Os ODS seriam também para incluir nas imagens,
consoante o tema do livro, com as palavras-chave correspondentes.

Sobre a FACIL, João Rocha solicitou a Rui Gaspar para nos falar da disponibilidade de
Alpiarça em receber a 2ª edição. O mesmo informou que em conversa com o executivo,
este mostrou-se disponível para receber a FACIL nos dias 23, 24 e 25 de setembro. Dia
23 de setembro, sexta-feira, mais dedicado aos autores locais de literatura infantil, com
a apresentação dos livros/autores às crianças do concelho. O local da FACIL poderá ser
junto à Biblioteca Municipal ou junto à Igreja Matriz, no espaço recentemente
inaugurado. Espaço muito agradável, junto à estrada Nacional 118. Podemos contar
como ponto de apoio o Mercado Municipal, também recentemente renovado. Em
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alternativa, junto à Biblioteca Municipal estaremos a promover o espaço Biblioteca e
esse é um dos objetivos desta iniciativa.
Sobre os dias de permanência da FACIL, decorrer durante três dias ou somente dois
dias. João Rocha relembrou-nos que após a FACIL de Almeirim (2019) se achou
conveniente reduzi-la a dois dias. Segundo Rui Gaspar serem só dois dias, iniciando-se à
sexta-feira, parece-lhe insuficiente. João Rocha relembrou Rui Gaspar que na reunião
anterior, em que o mesmo esteve ausente, todos os colegas acharam que os dois dias
seriam mais que suficientes, com a condição de alargar um pouco mais o horário de
sexta-feira e de sábado. Rui Gaspar relembrou que na última edição houve dificuldade
integrar todas as solicitações dos autores locais numa programação que foi para dois
dias, mas para sábado e domingo.
João Rocha apelou à necessidade de irmos fazendo, desde já, os contactos com os
autores e auscultando as possibilidades de participação no programa da FACIL, pois em
julho e agosto muito de nós estarão de férias. Indicou a Rui Gaspar que o Município de
Alpiarça fizesse, quanto antes, o pedido ao município de Almeirim dos onze quiosques
que irão ser utilizados no espaço.
5 - Marcação da próxima reunião
A próxima reunião ficou marcada para o dia 4 de maio de 2022, quarta-feira, na
Biblioteca Municipal de Benavente.
ENCERRAMENTO
E não havendo mais assuntos a tratar, foi declarada encerrada a reunião eram doze
horas e cinco minutos, lavrando-se a presente ata que vai ser assinada por todos os
presentes.
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